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RESUMO 

 

 

O trabalho aqui apresentado tem o intuito de dar significado à utilização da 

matemática como ferramenta, no auxílio da representação de modelos físicos aos alunos de 

ensino médio ou últimos anos do ensino fundamental. Tomando por base o referencial teórico 

relativo às atividades investigativas e as atuais diretrizes e parâmetros para o ensino de física, 

apresentamos, a título de exemplos, duas propostas de atividades investigativas que podem ser 

desenvolvidas em diferentes momentos da vida escolar do aluno. O primeiro exemplo se 

mostra ideal para uma fase introdutória do estudo da física, pois mostra de maneira simples 

como pode se modelar matematicamente um fenômeno físico e o segundo exemplo seria 

utilizado no período que o professor fosse abordar o assunto de energia potencial 

gravitacional. Acreditamos que a abordagem metodológica baseada em atividades 

investigativas ao se contrapor ao ensino tradicional favorece de forma significativa a 

participação do aluno no processo de aprendizagem. A fim de demonstrar a viabilidade dessa 

metodologia no contexto escolar, optamos, na proposição das atividades, por utilizar recursos 

didáticos simples: história fictícia e vídeo. Cientes de que as contribuições dessa forma de 

abordagem dos conteúdos científicos só serão perceptíveis ao longo de um processo e não em 

situações exporádicas, o principal resultado deste trabalho se constitui na demonstração, por 

meio das atividades-exemplos, da viabilidade das atividades investigativas nas aulas de Física 

do ensino médio.  Por fim, ressaltamos que a participação efetiva dos alunos é de extrema 

importância para seu aprendizado e de grande contribuição para sua motivação.    

 

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Atividades Investigativas, Modelagens matemática e 

científica. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The work here presented is intended to give meaning to the use of mathematics as a 

tool to help with the representation of physical models to students in high school or 

elementary school last year. Based on the theoretical and investigative activities relating to the 

current guidelines and parameters for the teaching of physics, we present, as examples, two 

proposals for investigative activities that can be developed at different times of the student's 

school life. The first example shows ideal for an introductory phase of the study of physics, 

simply because it shows how can mathematically model a physical phenomenon and the 

second example would be used during the aprouch to the subject of gravitational potential 

energy. We believe that the methodological approach based on investigative activities to the 

counter to traditional favors significantly the student's participation in the learning process. In 

order to demonstrate the feasibility of this methodology in the school context, we decided, in 

proposing activities, teaching resources to use simple fictional story and video. Aware that the 

contributions of this form of approach of the scientific content will only be perceptible over a 

process and not in sporadic situations, the main result of this work constitutes the 

demonstration, by means of activities, examples, the availability of the research activities in 

the classroom Physics of high school. Finally, we emphasize that the effective participation of 

students is extremely important for learning and great contribution to their motivation. 
 

 

 

Keywords: Teaching of Physics, Investigative activities, Mathematical and scientific modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), juntamente com os 

documentos oficiais que traçam os novos rumos para o Ensino Médio, corrobora críticas e 

sugestões advindas das pesquisas educacionais. Ao estabelecer como finalidades da Educação 

Básica “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores” (BRASIL, 1996), sinaliza para a necessidade de mudanças nas práticas 

educacionais. 

Em relação ao Ensino Médio, a estrutura curricular composta por uma base comum e 

uma diversificada, passa a ser pensada a partir da realidade na qual a escola está inserida. Ao 

reconhecer a noção de fragmentação dos conteúdos escolares oferecida pelo currículo, os 

documentos oficiais subjacentes à LDBEN estabelecem que o currículo deva ser estruturado 

por áreas de conhecimento, alertando que o objetivo é favorecer o diálogo interdisciplinar e 

entre as áreas, sem, contudo, perder de vista o caráter disciplinar, de maneira que o aluno 

passe a adquirir “formação geral, em oposição à formação específica; o desenvolvimento de 

capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de 

aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de memorização” (BRASIL – MEC, 

2000, p.5). 

Essa perspectiva de formação para os alunos do Ensino Médio exige mudanças 

significativas nas práticas educativas de cada disciplina. A sinalização para essas mudanças 

não é um fato novo. 

Freire (1989, p. 43) já pressupunha que o homem parte da relação com a realidade e 

através dos atos de criação e decisão, vai dinamizando e dominando seu mundo. Acrescenta 

algo, faz cultura. No entanto, para que isso ocorra é necessária uma atitude crítica, integrando-

se e superando o simples ajustamento ou acomodação, com relação aos temas ou tarefas 

aprendidas, retirando, assim, o homem de sua posição diminuída e acomodada, convertido em
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espectador, temendo sua autenticidade e duvidando de sua capacidade (p.44). 

Freire defendia também a necessidade da educação corajosa que leva o homem a uma 

nova postura diante dos problemas de seu tempo e espaço, bem como a necessidade da 

pesquisa ao invés de afirmações desconectadas. 

Em outras palavras, propõe a luta contra a transmissão de “ideias inertes” que de 

acordo com Whitehead
1
 (s/d apud Freire, 1989, p. 93) são “ideias que a mente se limita 

receber sem que as utilize, verifique ou as transforme em novas combinações”. Nesse sentido, 

a contraposição às ideias inertes reside na possibilidade do educando vivenciar o debate e a 

análise de problemas, para que existam condições verdadeiras de participação.  

Ainda com base no pensamento de Freire podemos citar os aspectos relacionados à 

criticidade, já que ela faz com que os problemas não sejam tratados de forma ingênua ou 

discutidos superficialmente, levando a posições mais indagadoras, inquietas e criadoras. 

Assim, a criticidade substitui a passividade com relação a aquele conhecimento memorizado 

que não exige elaboração ou reelaboração, retirando os sujeitos da posição de inautêntica 

sabedoria. Para tanto, é necessário que haja troca e não ditado de ideias, já que por meio do 

debate ao invés do discurso de temas são criadas oportunidades para “o pensar autêntico”. Ao 

receber fórmulas, o aluno simplesmente as guarda e não as incorpora, contudo é a 

incorporação que exige procura e esforço de criação, de reinvenção. (1989, p. 95 – 97). 

No que se refere ao Ensino de Física, as Orientações Educacionais Complementares 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) já esclarecem que o mesmo deve deixar de se 

concentrar “na simples memorização de fórmulas ou repetição automatizada de 

procedimentos, em situações artificiais ou extremamente abstratas, ganhando consciência de 

que é preciso dar-lhe um significado, explicitando seu sentido já no momento do 

aprendizado” (BRASIL – MEC, 2002, p.2). 

As proposições para que as mudanças no ensino de Física se efetivem são diversas, 

contudo, Penha, Carvalho e Vianna (2009, p.3), na realização de análise sobre proposições de 

sequências de ensino inovadoras para sala de aula de ciências, perceberam que um número 

considerável de trabalhos se estrutura no formato de Atividades Investigativas, compreendidas 

como aquelas que “os estudantes, manipulando materiais e ferramentas, realizam atividades, 

propõem caminhos e procedimentos para a investigação, observam dados e utilizam-se das 

linguagens para comunicar aos outros suas hipóteses e sínteses” (PENHA, CARVALHO e 

VIANNA, p.3).  

                                                           
1
 WHITEHEAD, A. N.. The aims of education and other essays. p. 1-2. 
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Uma característica comum que esses autores observaram em diferentes trabalhos que 

focalizam o ensino por investigação reside na “preocupação com o processo de aprendizagem 

dos estudantes, que tem seu foco deslocado da simples aquisição de conteúdos científicos, 

para a sua inserção na cultura científica e desenvolvimento de habilidades necessárias para o 

fazer científico” (p.3). 

Zompêro e Laburú (2011, p. 73) esclarecem que existem várias denominações para as 

Atividades Investigativas, dentre as quais, aprendizagem por descoberta, resolução de 

problemas, projetos de aprendizagem, ensino por investigação, ressaltando que:  

 

 

O ensino por investigação, que leva os alunos a desenvolverem atividades 

investigativas, não tem mais, como na década de 1960, o objetivo de formar 

cientistas. Atualmente, a investigação é utilizada no ensino com outras finalidades, 

como o desenvolvimento de habilidades cognitivas nos alunos, a realização de 

procedimentos como elaboração de hipóteses, anotação e análise de dados e o 

desenvolvimento da capacidade de argumentação. 

 

 

 A nosso ver as premissas que balizam as Atividades Investigativas no ensino de Física 

são consoantes com as perspectivas oficiais, no sentido de que o aprendizado em Física no 

Ensino Médio seja frutífero para a formação de cidadãos críticos e aptos a intervir 

socialmente. Sendo assim, com o objetivo de apresentar nesta monografia uma sugestão 

didática, com base nos pressupostos que norteiam as atividades investigativas, apresentaremos 

no Capítulo 2, a seguir, um aprofundamento teórico sobre os principais aspectos que norteiam 

essa perspectiva no ensino de Física, apoiadas em ideias construtivistas. 

 Entrelaçadas à abordagem de ensino baseada em Atividades Investigativas se 

encontram as Modelagens Matemática e Científica. A fim de utilizá-las como ferramentas na 

investigação de conteúdos, no Capítulo 3 serão apresentados aspectos que, além de 

caracterizá-las, ratificam a importância de inseri-las a em planejamentos de ensino de Física. 

 No Capítulo 4 será apresentado o caminho trilhado para a construção de uma sugestão 

didática alicerçada no referencial teórico sobre Atividades Investigativas com apoio das 

Modelagens Matemática e Científica, contemplando o conteúdo de Energia Potencial 

Gravitacional, bem como, o resultado alcançado, ou seja, a Atividade propriamente dita. 

 Por fim, no último capítulo serão apresentadas algumas considerações relativas aos 

métodos utilizados nesta proposta, bem como os benefícios trazidos por eles. 

 

 

 



 

2 ATIVIDADES INVESTIGATIVAS 

 

O novo Ensino Médio, por meio de sua regulamentação, assume a responsabilidade de 

completar a Educação Básica visando preparar o aluno para a vida, qualificá-lo para a 

cidadania e para o aprendizado permanente, seja este como prosseguimento dos estudos ou 

diretamente no mundo do trabalho. Em outras palavras, formar para a vida, cujo significado é 

mais do que reproduzir dados, denominar classificações e identificar símbolos; significa saber 

se informar, se comunicar, argumentar, compreender e agir, enfrentar problemas de qualquer 

natureza, participar socialmente, de forma prática e solidária, ser capaz de elaborar críticas ou 

propostas e, especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado, tomando gosto 

pelo conhecimento (BRASIL, MEC, 2002 p. 3-4). 

Segundo (Moretto, 2003, p 12) é necessário transformar a aquisição de conteúdos em 

aquisição de habilidades e competências na gerência de conteúdos, devendo a escola ensinar 

ao aluno, aprender a aprender, estabelecendo relações significativas no universo simbólico, 

através de nomes, definições, fórmulas e procedimentos. Este autor defende que o 

conhecimento é representado por meio de um acordo social comum, disponível através deste 

universo simbólico. A análise destas representações, com uma perspectiva construtivista, 

coloca o professor como um elemento mediador da interação entre o aluno e o conhecimento, 

criando assim condições favoráveis para a aprendizagem e deixando de ser um transmissor de 

verdades absolutas (p. 62 - 103).  

Pela análise feita por Bachelard
2
 (1938 apud Carvalho, 1992, p. 13) os professores de 

ciências não compreendem que os estudantes chegam às aulas de física com conhecimentos 

empíricos já constituídos, tratando-se então da mudança de uma cultura experimental e não a 

aquisição desta, pois a mesma já foi formada pela vida cotidiana.  

A proposta apresentada neste trabalho está embasada em pressupostos construtivistas, 

                                                           
2
 BACHELARD, Gaston. La formation de l’espirit scientifique. Paris:Vrin, 1938. 
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apoiadas por atividades investigativas e executadas por meio da modelagem científica e 

matemática, contrariando a visão tradicional de que o professor é o transmissor e o aluno o 

receptor de conhecimentos gerados por intelectos fora de série. Desse modo, tentamos 

substituir a memorização por compreensão. A teoria do construtivismo transformou os erros 

conceituais dos estudantes em concepções concorrentes com as produzidas pela ciência. Há 

tempos atrás o ensino científico se limitava a sala de aula e aos livros textos, desvinculado do 

mundo cotidiano, distanciando as explicações que os alunos requeriam por conta de seu dia a 

dia, deixando-os pouco preparados a mudanças conceituais (SANTOS
3
, 1996 apud 

PIETROCOLA, 1999, p. 219-220). 

Para que isso ocorra Moraes (2008) argumenta que é necessária a exploração das 

experiências que o aluno já tem sobre o assunto a ser abordado, servindo como ponto de 

partida para a elaboração das relações com novos conhecimentos. Essa atitude por parte do 

professor auxiliará o aluno a adquirir a capacidade de estabelecer relações significativas entre 

conteúdos novos, por processos mentais de comparação, correlação, aplicação, análise e 

julgamento (MORETTO, 2003, p 122). Nas palavras de Ausubel
4
 (1968 apud Moretto, 2003, 

p. 111), “[...] de todos os fatores que influenciam a aprendizagem o mais importante consiste 

no que o aluno já sabe. Investigue-se isso e ensine-se ao aluno de uma forma consequente”. 

Os PCN+ para o Ensino Médio explicitam três conjuntos de competências que 

organizam o aprendizado nas escolas: representação e comunicação; investigação e 

compreensão; contextualização sociocultural. A competência de representação e comunicação 

comum a toda ciência e toda a tecnologia, se dá pelo domínio de linguagens, com suas 

nomenclaturas, símbolos e códigos, designações de grandezas e unidades, sendo suas 

articulações expressas em sentenças, diagramas, gráficos, esquemas e equações, trabalhando 

análises e sistematizações em um sentido prático-cultural, integrando-as com atividades 

econômicas e pensamentos sociais. A investigação científica, por meio de seus métodos e 

procedimentos, é traduzida na realização de medidas, na elaboração de escalas, na construção 

de modelos representativos e explicativos, essenciais para a compreensão de leis naturais e de 

sínteses teóricas, já a compreensão está relacionada: às distinções entre modelo e realidade e 

entre interpretação e fenômeno; ao domínio dos conceitos de interação e de função, de 

transformação e conservação, de evolução e identidade, de unidade e diversidade, de 

equivalência e complementaridade. O caráter histórico na construção do conhecimento, bem 

                                                           
3
 SANTOS, F. Do ensino de ciências como mudança conceitual à fronteira de uma abordagem afetiva. 

Dissertação de Mestrado, CED-UFSC, 1996.  
4
 AUSUBEL, David. Educational psychology: a cognitive view. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1968.   
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como os aspectos éticos que o envolve, caracteriza a contextualização sociocultural. (BRASIL 

– MEC, 2002, p. 22 - 25). 

Nesta monografia estas competências serão enfocadas com o auxílio das atividades 

investigativas e da Modelagem Matemática e Científica. 

Penha, Carvalho e Vianna, (2009, p. 2) frisam a importância dos estudantes 

perceberem que os assuntos abordados em aula estão relacionados ao cotidiano, aos 

problemas e transformações sociais, políticas e econômicas que norteiam a sociedade. Sendo 

a atividade investigativa uma ótima opção para se alcançar estes objetivos. 

Nessa perspectiva, Mattheus
5
 (1994  apud Pietrocola, 2002, p. 3) afirma que a maneira 

do indivíduo dar sentido a sua experiência sensitiva, se não for constrangida, determina seu 

conhecimento físico particular.  

Segundo Zompero e Laburu (2011, p.1-2), atividades investigativas proporcionam ao 

aluno, além da aprendizagem de conceitos e procedimentos, o aprimoramento do raciocínio e 

de diversas habilidades cognitivas, assim como, a compreensão da natureza da ciência e do 

trabalho científico, dando a eles a oportunidade de cooperação mútua. 

Como o processo matemático será abordado no próximo capítulo, é de suma 

importância que tenhamos um embasamento em Atividades Investigativas, para a utilização 

da matemática. Na perspectiva de Slovsmose (2000, p. 1-18), devemos dar à educação 

matemática, uma dimensão crítica, de forma a engajar os alunos em ações e reflexões, 

retirando-os do paradigma do exercício. Essas práticas, porém, podem contribuir para um 

enfraquecimento da autoridade do professor quando comparada com o modelo de ensino 

tradicional, sendo talvez este, um obstáculo para a aceitação destas atividades por parte dos 

docentes. O autor afirma ainda, que o cenário se torna investigativo, quando os alunos aceitam 

o convite de formularem questões e procurarem explicações. Em conjunto com estas atitudes 

é necessário que o professor saia da zona de conforto da resolução de exercícios, para se 

tornar hábil neste novo ambiente, não se esquecendo de fazer dessa prática, uma atividade 

produtora e não uma experiência ameaçadora. 

 Segundo Borges
6
 (2000 apud Zompero; Laburu, 2011, p. 73), as dificuldades dos 

professores com relação a atividades investigativas e práticas de laboratório estão na 

insegurança para a realização de experimentos, para gerenciamento da turma e utilização de 

materiais necessários para o desenvolvimento da atividade. No que se referem aos trabalhos 

                                                           
5
 MATTHEUS, Michael R. Science teaching: the role of history and philosophy of science, cap. 7. New York and 

London, Routledge, 1994.   
6
 BORGES, Antonio Tarciso. Novos rumos para o laboratório escolar de ciências. Caderno Brasileiro de Ensino 

de Física. v. 19, n. 3, 2002, p. 291-313. 
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experimentais, Neves, Caballero e Moreira (2006, p. 399) indicam aspectos importantes que 

podem servir de balizadores no desenvolvimento de atividades investigativas, dentre os quais: 

propor tarefas motivadoras, promovendo o discurso e desafiando o pensamento crítico; 

instigar a criatividade; ultrapassar o pensamento de resposta única e correta, a partir de 

mudanças de postura dos professores em relação ao que é ciência e ao fazer ciência. 

De acordo com Penha, Carvalho e Viana (2009, p. 3) hoje em dia existe um grande 

número, de pesquisas e trabalhos teóricos sobre enculturação científica, sendo sua grande 

maioria estruturada por atividades investigativas, que são consolidadas quando ocorre a 

inserção do aluno na cultura científica através da coleta de dados, da manipulação de 

materiais e ferramentas desenvolvendo assim, habilidades para o fazer científico. 

Zompero e Laburu (2011, p. 74), apoiados em diversos autores, defendem que a 

proposta investigativa deva ter em seu contexto um problema para ser analisado, hipóteses 

para serem explicitadas e um planejamento para a realização do processo, para que assim 

possam ser obtidas novas informações. Gil Perez e Castro
7
 (1996 apud Zompero e Laburu, 

2011, p. 75) acrescentam que as atividades investigativas devam: apresentar aos alunos 

situações problemáticas, com nível de dificuldade condizente com a zona de desenvolvimento 

potencial dos educandos, favorecendo a reflexão sobre estas situações-problema; emitir 

hipóteses; elaborar um planejamento da atividade; contemplar as implicações Ciência, 

Tecnologia e Sociedade relacionadas; proporcionar momentos de comunicação e debate; 

potencializar a dimensão coletiva do trabalho científico. 

De uma forma mais direta Oliveira e Carvalho (2005, p. 1-9) propõe que os alunos 

devem ser estimulados a agir, utilizando seus conhecimentos, sob a orientação do professor e, 

assim, como numa investigação científica: refletir, discutir, explicar e relatar, tendo por base 

uma situação problema, cujo objetivo não é levar o aluno a descobrir leis físicas, mas 

estimular sua participação no processo, na utilização de seus prévios conhecimentos como 

ponto de partida e na interação com as etapas para a resolução de problemas. Para estas 

autoras, esta proposta é um convite para que os alunos saiam de uma postura passiva e 

comecem a interagir com o mundo ao seu redor por meio da observação e da ação, que são 

pressupostos básicos para uma atividade científica, que se caracteriza como dinâmica e aberta, 

permitindo que o estudante participe da construção do conhecimento, ao contrário da 

concepção mostrada na maioria dos livros de ciências, na qual o método científico como uma 

receita estática, infalível e determinística tendo por base, somente a observação. 

                                                           
7
 GIL-PEREZ, Daniel; VALDES CASTRO, Pablo. La orientación de las practices de laboratório investigación: 

un ejemplo ilustrativo. Enseñanza de las Ciencias, v.14, n.2, 1996.  
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 Essa proposta tem respaldo em Piaget
8
 (1969 apud Neves; Caballero e Moreira, 2006, 

p. 386), já que esse autor coloca que: "se pretendemos formar indivíduos criativos e capazes 

de fazer progredir a sociedade de amanhã, é evidente que uma educação baseada na 

descoberta ativa da verdade é superior a uma educação que se limita a transmitir verdades e 

conhecimentos acabados". 

Para finalizar a concepção de ensino por investigação, sintetizamos as propostas 

apresentadas por Azevedo (2004, p. 19-32), defendendo que a problematização proporciona 

uma oportunidade de investigação direcionada para atingir uma melhor compreensão dos 

conhecimentos escolares. Nesse sentido, esta autora considera que o ensino por investigação 

leva o aluno a pensar, debater e justificar suas ideias, aflorando a habilidade de aplicar seus 

conhecimentos no cotidiano. Além disso, defende a introdução dos conceitos como meio para 

a construção dos conhecimentos pelos alunos, com o professor no papel de guia e não de um 

transmissor, e o aluno ciente do porque está investigando. Desse modo a investigação 

científica instiga a curiosidade dos estudantes, que é extremamente importante para todo 

aquele que deseja adquirir conhecimento. Procedimentos e atitudes são tão importantes 

quanto à aprendizagem e o conteúdo para iniciar a construção da autonomia na aprendizagem, 

que será obtida por meio de reflexões, debates e trabalhos em grupo. Nessa perspectiva quem 

erra não deve ser excluído do processo. O desenvolvimento do senso crítico e criação de um 

ambiente em que existe a possibilidade de opinar dá ao professor a oportunidade de ajudar o 

aluno na passagem de “saber cotidiano” para “saber científico”. O aluno deve sair da postura 

passiva e aprender a pensar, adquirir habilidades e não somente informação, pois esta ultima 

se esquece, em contrapartida a habilidade permanece enraizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 PIAGET, Jean. Psychologie et Pédagogie, Bibliothèque Médiations, Paris, Éditions Denöel, 1969. 

 



 

3 MODELAGENS MATEMÁTICA E CIENTÍFICA 

 

Tomando como base a premissa de que a matemática é a linguagem da física, 

iniciamos este capítulo discutindo a importância desta disciplina para o entendimento dos 

fenômenos físico, defendendo a necessidade de informar aos alunos tal importância, para que 

os mesmos entendam o porquê de estar lidando com este tipo de simbologia e, 

consequentemente, perceber a aplicabilidade, a simplificação e o sentido na física. 

Os PCN+ indicam a relevância do desenvolvimento da competência no domínio da 

representação e comunicação pelos alunos, através do reconhecimento, utilização e 

interpretação de seus códigos, símbolos e formas de representação; análise e síntese de 

linguagem científica presentes em diferentes meios de comunicação; a elaboração de textos; a 

argumentação e posicionamento crítico perante temas de ciência e tecnologia. Em síntese, 

reconhecer e utilizar símbolos, códigos e nomenclaturas, na sua forma oral ou escrita, bem 

como, articular e interpretar representações: sentenças, equações, esquemas, diagramas, 

tabelas, gráficos e representações geométricas, adquirindo assim uma posição crítica em 

relação a assuntos de ciência e tecnologia. (BRASIL – MEC, 2002, p. 29 - 30). 

Desse modo, os atuais parâmetros educacionais ratificam que a evolução da física 

necessita sempre de uma ferramenta matemática para se concretizar. 

A deficiência no aprendizado do conteúdo de matemática do ensino fundamental, 

apresentada pelos alunos no início do ensino médio, dificulta a tarefa dos professores de 

física, quanto à tentativa de apresentação de fenômenos utilizando a linguagem matemática. 

De acordo com os PCN “a busca de informações em fontes variadas é um 

procedimento importante para o ensino e aprendizagem de ciências. Além de permitir ao 

aluno, obter informações para a elaboração de suas ideias e atitudes, contribui para o 

desenvolvimento de sua autonomia com relação à obtenção do conhecimento” (BRASIL -

MEC, 2000, p.121). 
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Nesse sentido, a interdisciplinaridade entre física e matemática, não é apenas 

importante, mas sem dúvida indispensável do ponto de vista didático e indissociável na 

construção de modelos físicos. 

Para Pietrocola (2002, p. 89-108), a matemática é a expressão do nosso próprio 

pensamento, não apenas um instrumento de comunicação, além disso, é também a maneira de 

estruturarmos nossas ideias sobre o mundo físico. A ideia de um conceito necessita ser 

explicitada com o auxílio de outras ideias. Por exemplo, a compreensão do conceito de força 

advém dos significados de massa, direção, sentido, intensidade, etc. A linguagem matemática 

permite inter-relacionar estas ideias, criando um novo significado, neste caso, para a grandeza 

física força. O autor analisa ainda, teorias como grupamentos de conceitos, formando uma 

estrutura, na qual ideias da ciência ganham significado se interconectando em estruturas 

matemáticas, tornando as teorias científicas capazes de pensar o mundo. 

Nessa perspectiva, Pietrocola (2002, p. 101-102) considera que: 
  

 

A Matemática, enquanto linguagem, empresta sua própria estruturação ao 

pensamento científico para compor os modelos físicos sobre o mundo [...]. O 

trabalho do cientista é melhor entendido como o de elaborador de estruturas 

conceituais adequadas a representar a realidade. 

 

 

Uma possibilidade que se apresenta para o alcance de um ensino de física que auxilie 

os alunos na percepção e uso da matemática, coerente com a concepção do autor supracitado, 

é a modelagem matemática, que na definição de Barbosa (2002, p. 1) “trata- se de utilizar 

conceitos, ideias e/ou métodos matemáticos para compreender e resolver situações problema 

oriundas de outras áreas que não a matemática”. 

A modelagem matemática começa na observação do fenômeno, seguido da 

matematização e posterior obtenção de um modelo matemático, do qual será possível extrair 

previsões ou inferir tendências a respeito do que está sendo analisado. (SOUZA, 2008, p.1-

11). 

Campos e Araujo (2009, p. 1-12) defendem que a modelagem matemática está 

presente no estudo da física como análise de dados e proposta para novos modelos, bem como 

a verificação de sua validade e possíveis correções, não deixando de lado a importância de 

experimentos para a aquisição e comprovação dos modelos, discutindo sempre a construção 

do conhecimento, envolvendo teoria e prática, também analisando as opiniões e pontos de 

vista dos alunos.  

É importante salientarmos a limitação destes modelos perante a realidade. Pela análise 

de Davis (1985), em situações muito complexas, com muitas variáveis, o que desenvolvemos 
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não é a “realidade”, mas sim uma aspiração da verdade parcial e que teorias físicas são 

modelos provisórios da realidade, sendo denominados de “modelos bonitos”, os modelos 

analisáveis.   

Segundo Hegenberg (1973), a ciência não pode principiar com observações ou com 

coleta de dados, sem antes termos analisado o interesse por certa espécie de dados. Quando se 

observa, experimenta ou investiga, há sempre uma ideia básica, vinda geralmente da(s) 

hipótese(s), que dá a direção à pesquisa. Depois de caracterizarmos os fatos relevantes que o 

estudo nos mostrou, verificamos estes fatos, descrevendo o que foi observado e procuramos 

relacioná-los uns aos outros, estabelecendo, se possível, dependência entre eles, guiados por 

algumas suposições, de maneira a atingir certas “generalizações autenticáveis”. Os fatos 

analisados em termos de observações e conceitos, sistematizados pela classificação, deixam 

de ser fatos desconexos e isolados para se colocarem sob o domínio de nossa atividade 

racional, com suas possíveis interconexões, unidos por meio de proposições que prescrevem 

certa conexão entre os fatos ou estipulam relações entre eles. 

Para este autor, as leis experimentais ajudam o professor a mostrar para o aluno o 

objeto de estudo, concebendo-as como: 

 

 

 enunciados que formulam relações entre objetos (ou suas características) que sejam 

observáveis (em sentido largo) e cuja validez se estabelece mediante observação 

controlada dos objetos citados, buscando-se a evidência, em alguns casos concretos, 

pelo menos, de modo direto (p.143). 

 

  

 Subsequente e associada às leis experimentais, a caracterização de teoria, que se dá 

quando envolvemos grandezas que não designam algo ostensivamente observável, de modo 

que estas grandezas empregadas, não podem ter sua evidência colhida por observações 

experimentais do que se referem, poderá se desenvolver no contexto do ensino de física.  

Tal como pensado por Husserl
9
 (1945 apud Fourez 1995, p.42), “supomos” com base 

em observações e “observar é fornecer um modelo teórico daquilo que se vê, utilizando as 

representações teóricas de que se dispunha [...] propondo ou deduzindo” leis científicas. 

Os modelos se dão sempre em primeira vista, de uma visão ligada à vida cotidiana e 

de forma espontânea, evidentemente condicionada pela cultura, pela maneira de viver de cada 

um, e influenciado pela multiplicidade de projetos de cada indivíduo (FOUREZ, 1995, p. 66). 

                                                           
9
 HUSSERL, E. (Inédito). Die Krisis europäischen Wissenschaften und die transzendentale Parpzeption. Citado 

por MERLEAU-PONTY, M. Phénoménologie de la percerpition. Paris: Gallimard, 1945. 
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A modelagem científica é muito bem definida por Brandão, Araujo e Veit (2011, p. 1), 

como sendo o abrangente processo de construção, validação, uso e revisão de modelos 

científicos, que podem ser denominadas como representações simplificadas e idealizadas de 

sistemas, processos e fenômenos naturais, aceitos por uma comunidade científica.  

A utilização prática do modelo pode ser enriquecida com o uso da história de sua 

“descoberta” associada a sua importância para a sociedade.  

Pelo exposto, acreditamos que a percepção, por parte dos alunos, sobre a “utilidade” 

da matemática no ensino de Física, a partir de ações docentes que os estimulem nesse 

processo, poderá contribuir para a motivação ao estudo, tanto da física quanto da matemática. 

A matemática é a maneira de estruturarmos nossas ideias sobre o mundo físico. A 

realidade não é ponto de partida, mas de chegada das interpretações científicas. Neste 

processo, enquanto linguagem, a matemática empresta sua própria estruturação ao 

pensamento científico para compor os modelos físicos sobre o mundo. (PIETROCOLA, 2002, 

p. 13-14). 

Brandão, Araujo e Veit (2011, p. 509) constataram que as concepções de estudantes e 

professores de ciências sobre modelos e modelagens científicas foram analisadas em diversos 

estudos quantitativos e qualitativos, nos quais os resultados obtidos sugerem que tanto os 

estudantes quanto os professores, não costumam refletir sobre a construção, validação e 

revisão de modelos científicos. Entretanto, esses autores alertam que a compreensão de 

conhecimentos físicos, depende da habilidade de manipulação de representações simbólicas e 

identificação de aspectos conceituais intrínsecos. Para eles, a idealização é o passo inicial na 

construção de um modelo conceitual, já as aproximações são tentativas de simplificá-lo para 

facilitar os cálculos em um sistema idealizado. Não esquecendo que os cientistas não possuem 

receitas infalíveis para construir modelos satisfatórios para determinadas situações. 

Justi e Gilbert
10

 (2002 apud Brandão; Araujo ; Veit, 2011, p. 508 - 509) dão um 

sentido maior a modelagem científica quando afirmam que: 

 

 

‘aprender Ciência’ significa, em grande parte, conhecer os modelos concebidos 

pelos cientistas, além das teorias, das leis, dos princípios e dos conceitos de que 

fazem uso em suas construções; [...]‘aprender a fazer Ciência’ também é ser capaz 

de criar, testar e expressar seus próprios modelos. 

 

 

                                                           
10

JUSTI, R. S.; GILBERT, J. K. Modelling, teachers’ views on the nature of modelling, and implications for the 

education of modellers. International Journal of Science Education, London, v. 24, n. 4, p. 369-387, Apr. 2002a.  
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Souza (2008, p.1-11) chama a atenção para o fato de uma fórmula representar uma 

teoria física. Logo, a fórmula é um modelo matemático que sintetiza tal teoria. Esse autor 

alerta que além das fórmulas são considerados como modelo matemático: gráficos, tabelas, 

programas, etc. Assim, melhorias na maneira como os modelos são apresentados aos alunos 

devem ser buscadas, não cabendo, representá-los como algo sem vida, sem história, sem 

motivação. 

Uma explicação para a aversão dos alunos pela física decorre do fato dela vir 

acompanhada da matemática. Exercícios desvinculados do cotidiano contribuem para o 

cansaço dos alunos e desmotivação ao estudo, em contra partida, essa falta de motivação faz 

com que os professores fiquem enfadados, sem interesse ou vontade de ensinar. Nesse 

sentido, uma possibilidade que defendemos para o rompimento desse ciclo é a exploração das 

modelagens matemática e científica em aulas de Física do ensino médio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA: CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA  

 

4.1 PARÂMETROS BALIZADORES 

Como mencionado inicialmente, o objetivo desta monografia é apresentar uma 

sequência didática, que alicerçada nos pressupostos das atividades investigativas e das 

modelagens científica e matemática, possa, quando implementada em aulas de Física do 

Ensino Médio, revelar ao estudante a importância e o sentido da matemática para a 

compreensão de um fenômeno físico e, consequentemente motivá-lo ao estudo. 

Desse modo, não é nossa intenção apresentar uma análise minuciosa sobre o método 

utilizado pelos cientistas para a obtenção de determinado modelo e, sim, demonstrar de forma 

objetiva e de fácil entendimento, como estes profissionais tendem a atuar em suas pesquisas.  

Para tanto, na construção da sequência didática foram tomados como parâmetros os 

seguintes aspectos: 

- Ação docente: é importante que o professor auxilie e de certa forma conduza o 

aluno a um campo de conhecimento, que vai além de seus sentidos, mas que na 

verdade faz parte da realidade, que até o início do processo de ensino é 

desconhecida por ele; 

- Problematização de situações cotidianas: é o ponto de partida para explicitação e 

reflexão sobre conhecimentos empíricos dos estudantes; 

- Matemática: ciência abstrata que se apresenta como ferramenta ideal em busca de 

um autêntico entendimento dos conceitos físicos; 

- Pensamento científico: é um componente que auxilia os alunos na percepção da 

construção dos modelos físicos pelos cientistas, ressaltando que não se trata de um 

processo determinístico; 

- Fórmulas e gráficos: formas de representação dos modelos físicos. 
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Aos parâmetros mencionados anteriormente se associam a compreensão do aluno 

sobre o porquê daquilo que está sendo estudado e qual a intenção e a utilidade da informação 

transmitida. Com relação à física, a nosso ver, é indispensável que os alunos se conscientizem 

da importância da matemática no estudo desta ciência. Dessa forma, ao propormos as 

atividades com ênfase nas modelagens científica e matemática, acreditamos que o professor 

terá no mínimo uma diminuição na desmotivação de seus alunos. 

Para ampliarmos a compreensão dos estudantes de ensino médio sobre a expressão – 

"a matemática é a linguagem da física" –, podemos utilizar a própria definição de linguagem: 

"meio sistemático de expressão de ideias com o uso de marcas ou sinais" (INSTITUTO 

ANTÔNIO HOUAISS DE LEXICOGRAFIA E BANCO DE DADOS DA LÍNGUA 

PORTUGUESA S/C LTDA, 2004, p. 458), correlacionando "ideias" à observação dos 

fenômenos e "marcas e sinais" às variáveis e constantes ordenadas por meio de operações 

matemáticas. 

O matemático Davis (1985, p. 74) afirma que a demonstração é o processo dedutivo 

que utiliza a metodologia para ir da hipótese à conclusão. Na proposição da sugestão didática 

que será apresentada nesta monografia, a matemática é concebida como uma ferramenta 

auxiliar na dedução no sequenciamento científico, sendo a demonstração matemática, que 

pretendemos atingir ao final do processo de ensino, a comprovação dessa dedução.  

A demonstração da viabilidade da exploração de atividades investigativas em aulas de 

Física do ensino médio, objeto de estudo desta monografia, será ilustrada por meio de dois 

exemplos que pressupõem o uso das modelagens matemática e científica. 

Partindo do pressuposto que o aprendizado consolida-se mediante a compreensão de 

estudos abordados, com gradativos níveis de dificuldade, o primeiro exemplo caracteriza-se 

como um experimento introdutório, que pressupõe uma participação pequena por parte dos 

estudantes, assumindo assim um nível fundamental no estudo da modelagem, ou seja, a 

expectativa é quanto ao nível de percepção dos alunos relativo ao potencial que a modelagem 

matemática oferece na aprendizagem da física. 

O segundo exemplo de atividade investigativa visa à aprendizagem de conteúdos da 

Física, mais especificamente, energia potencial gravitacional e, sendo assim, está 

condicionado à total participação dos alunos por meio de: investigações de problemas, busca 

de soluções e descoberta de um modelo apropriado para o fenômeno proposto. 

No primeiro exemplo, como estratégia didática, utilizaremos uma história fictícia para 

demonstrar aos alunos que é possível caracterizar um fenômeno físico através de um modelo 

matemático e que o ato de modelar não é uma ação que só pode ser feita por pessoas com uma 
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capacidade mental muito elevada. Logo, subjacente à exemplificação do potencial da 

modelagem matemática, temos a intenção de mostrar que se trata de algo atingível e 

plenamente possível. 

No segundo exemplo, os alunos serão conduzidos para a construção de um modelo 

matemático por meio de análises que terão por base a reprodução em vídeo de um espetáculo 

circense de uma companhia canadense muito famosa, o Circo du Soleil. A escolha desse 

vídeo como recurso didático, pautou-se no fato de acreditamos que a maioria das pessoas 

conhece e gosta das apresentações desta companhia e, sendo assim, o vídeo despertaria o 

interesse e a motivação dos alunos na procura por respostas, num clima agradável que 

contribuiria para o aprendizado da física e do método científico. Além disso, daria ao 

professor a oportunidade de implementar uma aula diferente das demais, proporcionando aos 

alunos o contato com uma arte corporal e trabalhando com eles o exemplo que é, a busca pela 

excelência destes profissionais , exemplo este, que pode ser utilizado para o engrandecimento 

pessoal e também aumento da motivação em todos os aspectos da vida cotidiana.  

Apesar de não existir uma correlação entre os conteúdos contemplados nos exemplos 

que serão apresentados, ressaltamos que o momento ideal para a aplicação do primeiro 

exemplo é o das primeiras aulas ministradas aos alunos. Isto porque proporciona aos alunos 

uma familiarização com a metodologia das investigações científicas e o uso das modelagens 

matemática e científica. 

Propomos que o segundo exemplo seja utilizado pelo professor no momento previsto 

para o ensino do conteúdo relativo à energia potencial gravitacional, como forma de auxiliar 

os professores no desenvolvimento da capacidade de seus alunos com relação à dedução de 

leis físicas.              

 

4.2 EXEMPLOS DE ATIVIDADES INVESTIGATIVAS 

 

4.2.1 DESCRIÇÃO DO EXEMPLO 1 

A ideia inicial é de uma abordagem feita pelo professor como um exemplo de 

modelagem matemática, com o intuito de mostrar ao aluno o processo de como se chega à 

representação matemática que descreve um fenômeno alvo de um estudo. 

A princípio, sugere-se que o professor faça todo o processo de modelagem, explicando 

seu passo-a-passo e deixando a cargo dos alunos apenas uma análise sobre determinadas 

modificações que poderão vir a ocorrer no sistema.  
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Acreditamos que este primeiro contato, servirá como uma aproximação do aluno a este 

novo universo, que é a modelagem matemática e científica. 

A proposta é transformar esse exemplo inicial, em algo de fácil entendimento e que 

faça parte da realidade do aluno, com possibilidades de aplicações de seus conhecimentos 

prévios.  

Por questões de comodidade e acessibilidade, sugerimos um exemplo imaginário, que 

depende apenas da capacidade de criação do professor e o raciocínio e a imaginação dos 

alunos. 

EXEMPLO 1 

Como situação inicial, os alunos seriam solicitados a imaginar um caminhão tanque, 

cheio de combustível automotor, e que possui um sistema com seis saídas, localizadas abaixo 

do compartimento que se encontra a carga, fazendo a entrega de um pedido a um posto de 

gasolina.  Nesta situação inicial um frentista, que trabalha no posto, conecta uma extremidade 

do mangote (tipo de duto) utilizado para retirar o combustível, em uma das saídas e a outra 

extremidade é colocada no reservatório do posto, que se localiza no subsolo. 

Em seguida, dando prosseguimento à história fictícia, os alunos devem ser instigados 

pelo professor, de modo a acompanharem as observações e deduções de um rapaz que chega 

ao posto de gasolina, conforme descrição a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um estudante de ensino médio chega ao posto acompanhado de seu pai, que 

parou para abastecer. Ele vê o trabalho do frentista e, lembrando-se de suas aulas de 

física, começa a imaginar uma maneira de descrever matematicamente o fenômeno 

físico de escoamento do fluido do caminhão para o reservatório.  

 O rapaz se aproxima do caminhão e vê um marcador tipo conta-giro girando 

com velocidade constante. Utilizando o cronômetro de seu relógio de pulso verifica 

que a cada segundo dois litros de gasolina passam pela saída e são registrados no 

marcador. Se dirigindo ao motorista do caminhão, pergunta: Qual a capacidade 

máxima do tanque? O veículo chegou ao local totalmente carregado? 

 O motorista responde dizendo que a capacidade de armazenamento do tanque 

é de 15.000 litros e que quando chegou ao posto estava completamente cheio. 

O rapaz vai até o carro de seu pai e depois de pensar um pouco, escreve a 

seguinte equação em um papel que se encontrava no porta-luvas: 

 

V = 15000 - 2t 

Seu pai vê o pedaço de papel e pergunta o que aquilo significa, ele responde 

que acabara de fazer um modelo matemático para a variação do volume da carga do 

caminhão em função do tempo.  

 O pai, ainda sem entender, pergunta o que aquilo queria dizer e ele responde: 

- Esta fórmula descreve o que está ocorrendo dentro daquele tanque. 
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A intenção deste exemplo vai além da apresentação de como se pode chegar a um 

modelo matemático, é também uma forma de reduzir a distância que existe entre o aluno e o 

pensamento científico, demonstrando de maneira direta e simples, que a física está presente 

em seu contexto vivencial e que basta olharmos com outro “foco”, para percebermos que esta 

ciência se aplica em diversos acontecimentos de seu dia-a-dia.  

Neste exemplo, outro aspecto que consideramos importante é a figura paterna, já que 

pode auxiliar o aluno no desenvolvimento de valores sociais, em outras palavras valorização 

da família. 

Neste exemplo 1, a avaliação do aprendizado dos alunos pode se realizar a partir de 

modificações, que podem ser feitas tanto na expressão matemática quanto na situação 

analisada. Por exemplo: podemos multiplicar o fator (-2t) por um número natural qualquer e 

perguntar para os alunos o que teria acontecido em nosso exemplo prático, esperando que eles 

percebam que seria o equivalente a abertura de uma ou mais torneiras, pois o nível do 

combustível diminuiria mais rapidamente; poderíamos somar ou subtrair um valor qualquer 

ao número 15.000 e solicitar uma explicação sobre a modificação que isto acarretaria no 

sistema, esperando que eles percebessem que se trata de um aumento ou diminuição no 

volume inicial que se encontra no caminhão, logo seria como se um frentista tivesse retirado 

ou colocado galões de combustível no caminhão.  

Outra forma de dar continuidade à exploração do Exemplo 1 seria introduzir 

modificações no sistema, para análise e dedução de uma nova a expressão matemática. Para 

tanto, poderia ser introduzida uma problematização na situação inicial. Por exemplo: a 

constatação de um vazamento de combustível por conta de uma ferrugem que se encontra no 

- Como você pode descrever algo que está ocorrendo sem utilizar uma 

palavra, somente com esta fórmula? 

- Esta fórmula é uma representação matemática e neste caso, a matemática é 

a linguagem que estou utilizando para descrever o que ocorre. 

- Como? 

- Assim: a letra V representa o volume de combustível que se encontra no 

tanque, 15.000 (litros) é a quantidade que representa o volume com que o caminhão 

chegou ao posto; o termo 2t precedido do sinal negativo indica que a cada segundo o 

tanque cede 2 litros de gasolina para o reservatório do posto e que conforme o tempo 

passa o volume da carga no caminhão fica cada vez menor, como nós já podíamos 

deduzir antes mesmo de começar a análise, pois está implícito que o caminhão sairá 

do posto vazio. 

O pai entende a explicação e fica satisfeito com o raciocínio do filho, já o 

rapaz se vê contente por poder ensinar algo a aquele com quem aprendera durante 

toda a vida. 
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tanque, com um derramamento de 100 ml por segundo. Para expressar essa nova situação, os 

alunos, com o auxílio do professor, deveriam chegar à seguinte expressão V = 15000 -2t -0,1t 

= 15000 – 2,1t. O importante neste exemplo é a possibilidade de reflexão por parte dos alunos  

a respeito do que está ocorrendo e se possível eles mesmos problematizem algumas novas 

situações, buscando suas respostas.  

 

  4.2.2 DESCRIÇÃO DO EXEMPLO 2 

 

Como havíamos mencionado no início da descrição de nossa proposta, utilizaremos 

um exemplo que vai além da simples visualização do fenômeno e posterior avaliação da 

aprendizagem. O Exemplo 2 pressupõe desde a seleção das variáveis relevantes para uma 

observação crítica, até a análise da relação entre as grandezas que influenciam a lei física que 

será matematizada com o uso da modelagem. O modelo a ser descrito matematicamente é o 

que representa a grandeza física energia potencial gravitacional. Esta análise será feita de 

forma qualitativa mediante as limitações, que um vídeo proporciona com relação à coleta de 

dados quantitativos. 

O vídeo proposto, cujo conteúdo é o espetáculo Kooza (parte 18 de 19), da companhia 

circense canadense, Cirque du Soleil, encontra-se disponível na Internet
11

.  

A proposta para este segundo exemplo é de trabalhar a modelagem matemática e 

científica de uma forma completa, desde a observação do sistema, passando pela análise dos 

dados, até a representação do modelo através de uma expressão. 

O espetáculo que pode ser visto no vídeo, é uma apresentação de diversas acrobacias 

feitas no ar com auxílio de um equipamento simples, conhecido popularmente como 

“gangorra”. O equipamento e as diferentes formas de sua utilização permite que os acrobatas 

atinjam grandes alturas.  

O espetáculo é formado por onze saltos acrobáticos, que podem ser divididos em dois 

tipos, que de maneira sucinta, serão descritos a seguir. Esta divisão é pertinente no sentido de 

facilitar o desenvolvimento do modelo matemático que pretendemos que os alunos construam.  

Tipo 1 – Dois acrobatas, partindo do solo, pisam em uma das extremidades da 

“gangorra”, para impulsionarem um terceiro acrobata no salto, em que são efetuadas as 

manobras artísticas. 

 

                                                           
11

 www.youtube.com/watch?v=Z_EYZpoUeS8 
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Figura 1: Cena do vídeo que ilustra o salto Tipo1. 

 

Tipo 2 – Dois acrobatas, só que agora partindo de uma plataforma mais alta, pisam em 

uma das extremidades da “gangorra”, para impulsionarem o terceiro acrobata no salto. 

 

 

Figura 2: Cena do vídeo que ilustra o salto Tipo2. 
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Além dos dois saltos descritos, os alunos serão solicitados a imaginar um terceiro tipo 

de salto, a fim de que sejam introduzidas mudanças nas variáveis. 

Tipo 3 (imaginário) – Difere do Tipo 2 apenas pela participação de  um único acrobata 

saltando da plataforma para impulsionar o acrobata que realizará o salto. 

No desenvolvimento da modelagem tomamos como pré-requisito o estudo do conceito 

físico “trabalho”. Partindo deste conhecimento, sugerimos que o início da abordagem se dê 

por meio de perguntas que permitam a explicitação e a identificação da concepção dos alunos 

sobre a palavra “energia”. Após essa etapa, sugerimos que a concepção dos alunos seja o 

ponto de partida para orientá-los em direção à relação que a palavra energia tem, com o 

“poder” ou a “capacidade” de se fazer algo, que no caso da física seria a grandeza trabalho.  

Esse conceito pode ser ilustrado a partir de uma correlação da energia existente nos alimentos 

para nos capacitar para as tarefas do dia-a-dia ou até mesmo trabalhar a possibilidade de 

ocorrer em nossa realidade, o que acontece em filmes e histórias em quadrinhos, por exemplo, 

o poder que alguns super-heróis têm de reter ou transferir energia a objetos ou pessoas. A 

intenção desses exemplos ilustrativos é mostrar a aplicabilidade do conteúdo energia em 

situações reais e fictícias, incluindo a verificação dos limites da realidade quando comparados 

com o mundo da fantasia. Desta forma, a(s) aula(s) como base nesta proposta teria(m) um 

caráter alternativo onde a formação de conhecimento partiria da realidade do aluno.     

Após a descrição teórica do conceito energia, na exploração prática do Exemplo 2, 

sugerimos como etapas as seguintes:  

1ª etapa: Exibição do vídeo uma vez, de uma maneira informal, com a intenção única 

de entreter os alunos; 

2ª etapa: Nova exibição do vídeo. Desta vez, o professor pediria aos alunos que 

observasse os conceitos físicos que podem ser analisados naquela apresentação; 

3ª etapa: Após a verificação pelos alunos dos conceitos que podem ser analisados 

através do vídeo, o professor informa que o foco do vídeo será a análise do tema energia 

potencial gravitacional. Em seguida, inicia uma discussão sobre quais variáveis poderiam 

influenciar na descrição de um modelo para esta grandeza física, solicitando aos alunos que 

determinem os aspectos importantes para o desenvolvimento da atividade. Em outras 

palavras, tomada de decisão sobre aquilo que será observado, tendo sempre como base os 

saltos da apresentação – Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3;  

4ª etapa: Determinação das variáveis que serão utilizadas na construção do modelo, 

com descarte daquelas que não teriam uma influência muito significativa no processo de 

modelagem, como por exemplo: resistência do ar, temperatura, variação da força 
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gravitacional devida à latitude em que o vídeo foi gravado e etc. O professor deve 

acompanhar a todo o momento o desenvolvimento do raciocínio utilizado pelos os alunos 

para determinarem as grandezas que influenciam o fenômeno, corrigindo-os nos possíveis 

equívocos que podem surgir durante suas análises; 

5ª etapa: Após a determinação das três grandezas que serão utilizadas na construção do 

modelo – massa, aceleração da gravidade e distância percorrida – o professor deve reexibir o 

vídeo, com o propósito de instigar os alunos na determinação da forma como estas grandezas 

se relacionam matematicamente.  A análise e determinação sobre a relação matemática, em 

decorrência do vídeo, deverá se basear em aspectos qualitativos, devido a impossibilidade de 

coleta dados numéricos. Para isso, os tipos de salto deverão ser analisados separadamente, de 

modo a se identificar que, tanto a altura que os artistas partem para impulsionar o 

companheiro quanto o número de acrobatas que auxiliam neste impulso influenciam na altura 

final que o artista consegue atingir, partindo do solo; 

6ª etapa: O professor deve fazer a verificação da razoabilidade dos modelos 

desenvolvidos pelos alunos, por intermédio da análise de possíveis alterações nas grandezas 

físicas massa e altura, auxiliando-os em possíveis erros. 

 7ª etapa: Comprovação do modelo, através da análise da possibilidade do trabalho que 

a força peso “poderia” efetuar devido à altura em que se encontra determinada massa (os 

acrobatas), ou seja, formulação matemática do modelo, em que a energia potencial 

gravitacional se relaciona com a massa e a altura pela expressão E = m.g.h, na qual, E 

representa a energia potencial gravitacional dos acrobatas e m, h e g, respectivamente, a 

massa total, a altura inicial dos acrobatas que impulsionam a “gangorra” e a aceleração da 

gravidade.  

8ª etapa: O professor, com o intuito de introduzir os aspectos relativos a um modelo 

“ideal” de conservação da energia mecânica, bem como seus limites em uma situação real, 

pode por meio do vídeo, explorar a correlação entre as condições iniciais dos acrobatas que 

impulsionam a “gangorra” e o resultado final obtido no salto. 

9ª etapa: Proposição de desafio aos alunos, conforme sugestão a seguir: 
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 Com esse desafio esperamos que os alunos concluam que a relação da energia 

potencial gravitacional como o tempo não é linear (aceleração constante) e, sendo assim, não 

haverá semelhança com o gráfico E x h (retas).  

 

 

DESAFIOS 

1. Utilizando um mesmo par de eixos ortogonais, faça um esboço dos gráficos que 

descrevem a Energia Potencial Gravitacional (E) em função da altura (h), para a queda e 

o salto dos acrobatas, no salto identificado como Tipo 2. Para tanto, suponha que os 

acrobatas têm a mesma massa, de modo que os que caem, impulsionando a “gangorra”, 

constituem um corpo de massa 2M e o que salta um corpo de massa M. 

 

 

2. Pense e responda: 

Os esboços dos gráficos de E em função do tempo para a queda e salto dos acrobatas, 

conforme descrição no Desafio 1, seriam semelhantes aos de E em função da altura? 

 

E 

N 

E 

R 

G 

I 

A 

ALTURA 



 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Temos consciência de que os objetivos traçados para o Ensino Médio não serão 

alcançados com atividades de ensino investigativas pontuais. A nossa intenção nessa 

monografia foi demonstrar a viabilidade do uso dessa metodologia a partir da mudança de 

postura do professor frente ao conteúdo a ser ensinado. Desse modo, na exemplificação das 

atividades, recorremos a materiais didáticos (história fictícia e vídeo) que não exigem maiores 

esforços por parte dos professores, nem dependem de infraestrutura inacessível (a maior parte 

das escolas públicas da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro está aparelhada com 

recursos multimídia). Contudo, cabe ressaltar que outros recursos podem e devem ser 

utilizados no desenvolvimento de atividades investigativas, tais como: experimentos, 

simulações computacionais, textos de divulgação científica etc. 

Nesse sentido, o que defendemos não é o tipo de recurso, mas a forma de abordagem 

dos conteúdos que deve permitir sempre a postura ativa do aluno no processo de construção 

do conhecimento. 
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